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सत्याचा खडा 
थोरला भाऊ सत्याची पारख करणारा 

खडा शोधण्यासाठी घराबाहेर पडतो. हा खडा 
शोधला की त्याला एक राजकुमारी तसेच एक 
राज्य प्राप्त होईल. अटसल खडा 
ममळण्याआधी तो बरेच नकली खड ेगोळा 
करतो. पण घरी परतल्यावर पाहातो तर 
त्याच्या धाकट्या भावानेच राजकुमारीशी 
लग्न केलेले असत.े  

तो खूप द:ुखी होतो. पण सत्याचा खडा 
त्याला दाखवतो की त्याचा धाकर्ा भाऊ व 
राजकुमारी उथळ आणण खोरे् आहेत. तसेच, 
आयषु्यातील खरा आनदं व पररपणूटता 
सत्याची अनभुतूी घेण्यामध्ये आहे, राज्य 
आणण राजकुमारी प्राप्त करण्यात नाही.  

मराठी अनवुाद: सशुील मेन्सन 



सत्य ही आपल्या जीवनाला ममळालेली एक सुदंर आणण मौल्यवान 
भेर् आहे. सत्य कधी आनदं देत ेतर कधी द:ुख! पण त ेमनषु्याला दृढ 
आणण सजग बनवत,े हे ननस्ित!  

या कथेत, राजकुमारी आणण राज्य प्राप्त करण्याकरीता सत्याचा 
खडा शोधण्यास थोरला भाऊ घराबाहेर पडतो. अटसल खडा ममळाल्यावर 
तो घरी परततो तवे्हा त्याला आपण बक्षीस गमावलेले आहे, असे 
ददसत.े त्याचा धाकर्ा भाऊच राजकुमारीशी लग्न करून राजा बनलेला 
असतो. सरुुवातीला थोरल्या भावाला अक्षरश: रडू येत.े मग तो सत्याचा 
खडा त्यांच्याकड ेवळवतो. तवे्हा त्याला ददसत ेकी त्याचा धाकर्ा भाऊ 
आणण राजकुमारी यांना कोणतीच प्राप्ती झालेली नाही. त्यांचे आयषु्य 
अपणूटच होत.े खड्याच्या प्रकाशात त्याला भावाचे आणण राजकुमारीचे 
खरे रुप ददसत.े त ेपाहून तो मकु्त होतो आणण जगाचे सत्य जाणून 
घेण्यास उत्सकु होतो. सत्याचा खडा शोधण्याच्या प्रवासात त्याला अनेक 
नकली खड ेममळालेले असतात. त्यांनी त्याला जगाचे अधटवर् सत्य 
दाखवलेल ेअसत.े पण हे खडसेदु्धा सत्याच्या खड्याच्या प्रकाशात सुदंर 
ददसतात. अथाटत, सारे नकली खड ेएकत्र गोळा झाले की त्यांचे हे 
सौदयट लपु्त होत.े त्याला उमगत ेकी अधटवर् सत्ये एकमेकांचे खंडन 
करत राहातात. अटसल खडा मात्र आपल्यासोबत सतत असलेल्या 
सत्याची अनभुतूी देतो आणण अधटवर् सत्यांबद्दल सजग करतो.  

ही एक दंतकथा आहे. आर. एल.् टर्ीव्हन्सन यांनी अशा अनेक 
कथा मलदहलेल्या आहेत.  



राजा आपल्या प्रजेमध्ये लोकप्रप्रय 
होता. त्याचे हाटय अनतशय मोहक होत.े 
पण तो मनाने सकुंचचत होता. राजाला दोन 
मलेु होती. धाकर्ा मलुगा त्याचा लाडका 
होता. पण थोरल्या मलुाचे त्याला भय 
वार्त असे.  



एके ददवशी सकाळ होण्यापवूीच ककल्ल्यात 
नगारा वाजू लागला. राजा आपल्या दोन 
राजपतु्रांसोबत घोड्यावर टवार होऊन ननघाला. 
त्यांच्या पाठोपाठ शरू सनैनकांची पलर्ण चाल ू
लागली. दोन तास प्रवास केल्यावर त ेएका 
तपककरी, उंच पवटताच्या पायथ्यापाशी पोहोचले.  

“आपण कुठे चाललोय?” थोरल्या राजपतु्राने 
प्रवचारल.े “ 

“या तपककरी पवटताच्या पमलकड,े” राजा  
म्हणाला आणण टवत:शीच हसला.  

“आपण काय करतोय, हे बाबांना चांगल ं
ठाऊक असत,ं” धाकर्ा राजपतु्र म्हणाला.  

मग आणखी दोन तास प्रवास करून त ेएका 
काळ्याशार, खोल नदीच्या ककनारी पोहोचले.  

“आपण कुठे चाललोय?” थोरल्याने प्रवचारले. “ 
“या काळ्या नदीपल्याड,” राजा म्हणाला आणण 

मदंपणे हसला.  

“आपण काय करतोय, हे बाबांना चांगल ं
ठाऊक असत,ं” धाकर्ा म्हणाला.  

ददवसभर प्रवास केल्यावर सयूाटटतावेळी त ेएका 
तळ्याकाठी आले. नतथे एक प्रवशाल ककल्ला होता.  

“पोहोचलो आपण,” राजा म्हणाला. “हे आहे 
एका राजाचे घर आणण एका पजुाऱ्याचेसदु्धा! याच 
घरी तमु्हाला खूप काही मशकायला ममळेल.” 



ककल्ल्याच्या द्वारावर तथेील राजा, जो एक 
पजुारीसदु्धा होता, सवाांना भेर्ला. पजुारी राजा 
गभंीर प्रकृतीचा होता. त्याच्या शजेारी त्याची 
मलुगी उभी होती, अनतशय गोरीपान आणण 
सुदंर! मोहक स्टमत करून नतने नजर झुकवली.   

“हे माझे दोन राजपतु्र,” पदहला राजा 
म्हणाला.  

“आणण ही माझी मलुगी,” पजुारी राजा 
म्हणाला.  

“तमुची मलुगी खूप सुदंर आहे,” पदहला 
राजा म्हणाला, “नतचं स्टमत मला खूप आवडल.ं” 

“तमुची मलु ंधष्टपषु्ट आहेत. मला त्यांचा 
शांतपणा आवडला,” पजुारी राजा म्हणाला.   

मग दोन्ही राजे एकमेकांकड ेपाहात 
म्हणाल,े “काही होऊ शकेल बहुधा.” 



दरम्यान, दोघा भावांनी राजकुमारीला 
पादहल.े एका भावाचा चेहरा किका पडला आणण 
दसुऱ्याचा लाल झाला. मलुगी मात्र खाली 
जममनीकड ेनजर लावनू हसत होती. 

“नतने माझ्याकड ेपाहून स्टमत केल!ं मी 
दहच्याशीच लग्न करणार,” थोरला राजपतु्र 
म्हणाला.   

धाकट्या राजपतु्राने आपल्या वडडलांची बाही 
खेचली. “बाबा, तमुच्या कानात काही सांगायचंय. 
मी याच मलुीशी लग्न करीन. कारण नतने 
माझ्याकड ेपाहून स्टमत केल.ं” 

“तझु्या कानात काही सांगतो, ऐक,” त्याचे 
वडील म्हणाल,े “धीर धर. सधंीचं सोन ंकर, यश 
तझुंच असेल.”  



मग ककल्ल्याच्या आत येऊन त्यांनी 
भोजन केल.े एवढे मोठे घर पाहून दोन्ही 
भाऊ थक्क झाले. मेजाच्या एका बाजुला 
चेहऱ्यावर शांत भाव असलेला पजुारी राजा 
बसला होता. मलेु त्याच्याकड ेआदराने पाहू 
लागली. आपली नजर झुकवनू सेप्रवका 
त्यांना भोजन वाढत होती. हे दृश्य पाहून 
मलुांची मने प्रसन्नतनेे भरून आली.  



पढुल्या ददवशी थोरला राजपतु्र सयूोदयापवूीच 
उठला. त्याला राजकुमारी प्रवणकाम करत असताना 
ददसली. साहस्जक आहे, ती खूप कामस ूहोती. 

“राजकुमारी,” तो म्हणाला, “तझु्याशी लग्न 
करायला मला आवडले.” 

“याबाबत माझ्या वडडलांशी बोला,” म्हणत ती 
स्टमत करत एकर्क जममनीकड ेपाहू लागली. 
नतचा चेहरा गलुाबी झाला.  

“नतलाही माझ्याप्रवषयी प्रेम वार्तयं,” थोरला 
राजपतु्र म्हणाला आणण तळ्याकाठी जाऊन 
आनदंाने गणुगणु ूलागला.   

थोड्या वेळाने धाकर्ा राजपतु्र आला. 
“राजकुमारी,” तो म्हणाला, “आपल्या दोघांच्या 
वडडलांची समंती असेल तर मला तझु्याशी लग्न 
करायला आवडले.” 

“याबाबत माझ्या वडडलांशी बोला,” म्हणत ती 
स्टमत करत एकर्क जममनीकड ेपाहू लागली. 
नतचा चेहरा गलुाबी झाला.  

“ककती कतटव्यतत्पर आहे ही!” धाकर्ा राजपतु्र 
म्हणाला, “ही एक आज्ञाधारक पत्नी बन ूशकेल. 
पण आता मी काय करायला हव?ं” त्याला आठवले 
की नतचे वडील पजुारी आहेत. मग मदंदरात जाऊन 
त्याने देवतलेा मुगंसु आणण ससा बळी चढवले.  



लवकरच ही वाताट राज्यात पसरली. 
पजुारी राजाने पदहला राजा आणण त्याच्या 
दोन राजपतु्रांना भेर्ायला बोलावले. पजुारी 
राजा एका उंच मसहंासनावर बसला होता.  

“मला सपंत्तीची पवाट नाही,” पजुारी राजा 
म्हणाला, “आणण सते्तचीही हाव नाही. इथे 
आपण भौनतक वटतुचं्या छायेत राहातोय. 
त्याने आपल ंमन उबनू गेलयं. आपण 
वाऱ्यावर वाळत घातलेल्या वस्त्ांसारखे 
झालोय. आपल ंह्रदय या वाऱ्याने नछन्न-
प्रवनछन्न केलयं. पण माझी सत्य या मलू्यावर 
िार श्रद्धा आहे. मी माझ्या मलुीचं लग्न 
त्याच मलुाशी लावनू देईन जो मला सत्याचा 
खडा आणून देईल. या खड्याच्या प्रकाशात 
बाह्य मखुवर्ा लपु्त होतो आणण खरा चेहरा 
उघड होतो. मलुांनो, माझ्या मलुीशी लग्न 
करायचं असेल तर मला हा सत्याचा खडा 
शोधून आणा.  



 “मला तमुच्या कानात काही 
सांगायचंय,” धाकर्ा राजपतु्र वडडलांना 
म्हणाला. “मला वार्त,ं आपल्याला या 
खड्याची आवश्यकता नाही.” 

“मलाही तझु्या कानात काही 
सांगायचंय,” त्याचे वडील म्हणाले. “त ू
म्हणतोयस त ेमान्य आहे. पण आत्ता गप्प 
बसणं ठीक!” त्याने पजुारी राजाकड ेपाहून 
छान स्टमत केले.   

थोरला राजपतु्र मात्र उठून उभा रादहला 
आणण पजुारी राजाला त्याने ‘प्रपता’ असे 
सबंोधल.े “तमुच्या मलुीशी माझ ंलग्न होवो 
न होवो, पण आजपासनू मी तमु्हाला प्रपता 
म्हणूनच हाक मारणार. कारण तमु्ही प्रववेकी 
प्रवचार करता. याच क्षणी मी सत्याचा खडा 
शोधण्यासाठी ननघतो.” थोरल्या राजपतु्राने 
सवाांचा ननरोप घेतला आणण तो जगप्रवासाला 
ननघाला.  



“मलाही त्या खड्याचा शोध घेण्यासाठी जावसं ं
वारू् लागलयं,” धाकर्ा राजपतु्र म्हणाला, “मला 
ननरोप द्या. कारण मला राजकुमारीशी लग्न 
करायचंय.” 

“माझ्यासोबत घरी चल,” त्याचे वडील 
म्हणाल.े 

त ेघरी परतले. ककल्ल्यात परतल्यावर राजा 
धाकट्या राजपतु्राला घेऊन खस्जन्याच्या खोलीत 
गेले. राजाने राजपतु्राच्या हातात एक वटत ूददली. 
“हाच तो खडा आहे जो सत्याचे दशटन घडवतो. 
कारण प्रत्यक्ष सत्याव्यनतररक्त इतर कुठलचं सत्य 
अस्टतत्वात नसत.ं” 

धाकट्या राजपतु्राने त्या वटतमुध्ये पादहले. 
त्यात त्याला आपला चेहरा जसा आहे अगदी तसाच 
ददसला. त्याला समाधान वार्ले. ती वटत ूम्हणजे  
एक आरसा होता.    

“सत्याचा खडा शोधण ंकाही िार कठीण काम 
नव्हत,ं” राजपतु्र म्हणाला, “हा आरसा देऊन मला 
राजकुमारीशी लग्न करता आले, तर माझी काहीच 
तक्रार नाही. पण माझा मोठा भाऊ ककती मखूट 
आहे! जी वटत ूघरीच उपलब्ध आहे, ती शोधायला 
तो जगप्रवासाला गेला.” 



मग राजा आणण धाकर्ा राजपतु्र पनु्हा 
पजुारी राजाच्या ककल्ल्यात गेले. त्यांनी 
पजुारी राजाला आरसा ददला. पजुारी राजाने 
त्यात बनघतले तवे्हा त्याला आपण राजा 
आहोत, आपले घर राजवाडा आहे असे ददसले. 
इतर सवट गोष्टीसदु्धा त्यात आहेत तशाच  
ददसल्या. मोठ्याने ओरडून पजुारी राजाने 
देवाचे आभार मानले. “आत्ता मला उमगल,ं 
प्रत्यक्ष ददसत ंतचे सत्य असत.ं माझ ंमन 
शकंा उपस्टथत करत असल ंतरी मी एक 
राजा आहे, हेच खरं!” मग पजुारी राजाने 
आपले मदंदर पाडून एक नवीन मदंदर बांधले. 
यानतंर त्याने आपल्या मलुीचे लग्न धाकट्या 
राजपतु्राशी लावनू ददले.  



या दरम्यान थोरल्या राजपतु्राने सत्याची 
पारख करणारा खडा शोधत जग पालथे घातल.े 
स्जथे कुठे जाईल नतथे त्याने लोकांना सत्याचा 
खडा कुठे ममळेल, हे प्रवचारल.े पण सवटत्र 
त्याला एकच उत्तर ममळाल,े “आम्ही आजवर 
अशा खड्याबद्दल कधी ऐकलचं नाही. पण 
खरंतर असा खडा आपल्या प्रत्येकाकडचे  
असतो. घरातल्या चचमणीजवळ लर्कत असतो 
तो.” खुश होऊन थोरल्या राजपतु्राने तो खडा 
दाखवायला सांचगतल.े बऱ्याचदा लोक त्याला 
आरसा दाखवत. त्यात वटतू आहेत तशाच 
ददसत. मग राजपतु्र म्हणे, “हा सत्याचा खडा 
नाही. कारण जे ददसत ंत्यापेक्षा सत्य िार 
वेगळं असत.ं” काहीवेळा लोक राजपतु्राला 
कोळशाची रास दाखवत. त्यात तर काहीच 
ददसत नस.े मग राजपतु्र म्हणे, “हा सत्याचा 
खडा नव्हे. कारण त्यात काहीतरी ददसल ं
पादहज.े” 



आणण कधीकधी राजपतु्राला खरोखरीचे खड े
ददसत. प्रवप्रवध रंगछर्ांनी यकु्त, चमकदार, 
आकषटक, सवट बाजंुनी झगमगणारे खड े
कुणाकड ेददसले की राजपतु्र त्यांच्याकड ेखड े
मागनू घेत. तथेील लोक राजपतु्राला खड ेदेतही 
असत. कारण भेर्वटत ूदेण्यात त ेउदार होत.े 
यामळेु राजपतु्राचे णखसे खड्यांनी भरून गेले. 
घोड्यावर टवार होऊन जाताना या खड्यांचा 
खणखण आवाज येऊ लागला. वारे्त थांबनू तो 
णखशातनू खड ेबाहेर काढून पाहू लागला. 
पवनचक्कीच्या मशडासारखे त्याचे डोके इथे-नतथे 
हल ूलागले.  



“या सगळ्या उद्योगाचा सवटनाश होवो,” 
थोरला राजपतु्र ननराश होत म्हणाला, “हा शोध 
सपंतच नाहीय.े माझ्याकड ेलाल, ननळे आणण 
दहरवे खडसेदु्धा आहेत. पण त ेआकषटक ददसत 
असले तरी काही कामाच ेनाहीत. खरंच, या 
उद्योगाचा सवटनाश होवो. हा उद्योग, मी प्रपता 
मानल ंत्या पजुारी राजासाठी नसता, मला 
गणुगणुायला लावणाऱ्या आणण माझ ंमन 
प्रवशाल करणाऱ्या त्या सुदंर राजकुमारीसाठी 
नसता, तर मी समदु्रात बडुवनू र्ाकला असता, 
मग घरी परतलो असतो आणण राजा बननू 
जगलो असतो.” 

राजपतु्राची अवटथा रे्कडीवर हरीण 
पादहलेल्या मशकाऱ्यागत झाली. रात्र होवो की 
आग लागो की घरात ददवे लागोत, 
मशकाऱ्याच्या नसानसांत हरीण मारण्याची 
इच्छा दौडत राहात.े   



ककत्येक वषाांनतंर थोरला राजपतु्र 
समदु्रककनारी आला. ती रात्रीची वेळ होती आणण 
त ेदठकाण ननजटन होत.े समदु्राच्या लार्ांची गाज 
ऐकू येत होती. नतथे त्याला एक घर सापडले. 
घरात मेणबत्तीच्या ममणममणत्या प्रकाशात एक 
माणसू बसला होता. थोरला राजपतु्र 
त्याच्याजवळ गेला. त्या माणसाने त्याला 
प्यायला पाणी ददले. त्याच्याकड ेभाकरी नव्हती. 
राजपतु्राने त्याला काही प्रवचारले तवे्हा त्याने 
शब्द न उच्चारता िक्त डोके हलवले.  

“तमुच्याकड ेसत्याचा खडा आहे का?” 
राजपतु्राने त्याला प्रवचारले. माणसाने डोके 
हलवले, “मला कळायला हव ंहोत,ं” राजपतु्र 
खेकसला. “माझा णखसा खड्यांनी भरलाय,” 
म्हणत तो असहायपणे हस ूलागला.  

मग तो माणसूसदु्धा हस ूलागला आणण 
त्यामळेु मेणबत्ती प्रवझली.  

“झोप जा,” माणूस म्हणाला, “त ूखूप 
प्रवास केलायस, तझुा शोध पणूट झालाय आणण 
माझी मणेबत्ती प्रवझलीय.” 



सकाळ झाल्यावर त्या माणसाने 
राजपतु्राच्या हातात एक खडा ददला. तो ना 
सुदंर होता, ना रंगीत! राजपतु्राने खड्याकड े
तचु्छतनेे पादहले. त्याला तो खडा सामान्य 
वार्ला. ननराशनेे मान हलवत तो ननघाला.  

ददवसभर त्याने घोड्यावरून प्रवास केला. 
त्याचे मन शांत झाले होत.े सत्याचा खडा 
शोधण्याची त्याची इच्छा शमली होती. “हा 
सामान्य खडाच सत्याचा खडा असला तर!” 
तो मनाशी म्हणाला. मग तो घोड्यावरून 
खाली उतरला आणण त्याने आपला णखसा 
रटत्याकडलेा ररकामा केला.    



एकमेकांच्या प्रकाशात साऱ्या खड्यांनी 
आपले रंग आणण चमक गमावले. सकाळ होताच 
तारे कसे शषु्क होतात, तशीच त्या खड्यांची 
अवटथा झाली. पण सामान्य खड्याच्या 
प्रकाशात त्यांचे सौंदयट अबाचधत रादहले. तो 
सामान्य खडा सवाटत जाटत चमकत होता. 
राजपतु्र कपाळावर हात मारत ओरडला, “अरे, 
हेच सत्य आहे की काय! सगळे खड ेथोड ेथोड े
सत्याचे खड ेआहेत!” त्याने तो खडा हातात 
घेऊन त्याचा प्रकाश आकाशावर र्ाकला. आकाश 
आता जाटत गदहरे ददस ूलागले. मग त्याने खडा 
पवटताकड े वळवला. पवटत कठीण आणण मजबतू 
ददस ूलागले, पण त ेपररपणूट जीवन जगत होत.े 
मग त्याने खडा मातीकड ेवळवला आणण थोड्या 
धाटतीने आणण थोड्या आनदंाने मातीला 
ननरखले. शवेर्ी त्याने खडा टवत:कड ेवळवला 
आणण गडुघ्यावर बसनू देवाची प्राथटना केली.   

“देवा तझुे आभार,” राजपतु्र म्हणाला, “मला 
सत्याचा खडा गवसला. आता मी माझ्या 
राज्यात परतने, पजुारी राजाकड ेआणण मला 
गणुगणुायला लावणाऱ्या, माझं मन प्रवशाल 
करणाऱ्या राजकुमारीकड ेजाईन.” 



थोरला राजपतु्र आपल्या ककल्ल्यात 
परतला तवे्हा नतथे काही लहान मलुे खेळत 
होती. त्याला पवूीचे ददवस आठवले आणण 
त्याच्या चेहऱ्यावरचे हाटय मावळल.े “इथे 
माझी मलुे खेळत असायला हवी होती,” 
त्याच्या मनात आल.े तो राजवाड्यात मशरला 
तवे्हा त्याचा धाकर्ा भाऊ एका उंच 
मसहंासनावर बसला होता आणण त्याच्या 
शजेारी राजकुमारी बसली होती. त ेपाहाताच, 
“धाकट्याच्या जागी मी असायला हवा होतो 
आणण राजकुमारी माझ्या शजेारी असायला 
हवी होती,” असे वारू्न त्याला सतंाप आला.  

“त ूकोण आहेस?” धाकट्या राजपतु्राने 
प्रवचारल.े “त ूया ककल्ल्यात कशासाठी 
आलायस?” 

“मी तझुा मोठा भाऊ आहे,” थोरला 
राजपतु्र उत्तरला. “मी राजकुमारीशी लग्न 
करण्यासाठी आलोय. कारण मी सत्याचा 
खडा ममळवलाय.” 



हे ऐकून धाकर्ा राजपतु्र मोठमोठ्याने हसत 
म्हणाला, “मी तर सत्याचा खडा ककत्येक 
वषाांपवूीच ममळवला आणण राजकुमारीशी लग्न 
केल.ं बाहेर खेळणारी चार मलु ंआमचीच आहेत.” 

थोरल्या राजपतु्राचा चेहरा पडला. “सत्याचा 
खडा शोधण्यात माझं आयषु्य सपंल.ं मला न्याय 
ममळायला हवा,” तो अजीजीने म्हणाला. 

“न्याय!” धाकर्ा राजपतु्र उद्गारला. “माझ्या 
न्याय्यबदु्धीवर ककंवा आपले वडील असलेल्या 
राजावर शकंा घेणे तलुा शोभत नाही. त ूअटवटथ 
आणण भर्का माणसू आहेस. आम्ही इथेच राहून 
राज्य सांभाळतोय, सवट लोक जाणतात.” 

“नाही,” मोठा भाऊ म्हणाला, “तझु्याकड े
सगळं काही आहे. धीराने ऐक, मी काय बोलतो 
त.े जग खड्यांनी भरलेल ंआहे. आणण त्यातला 
सत्याचा खडा कोणता, हे ओळखण ंसोप ंनाही.” 

“त ेकाही मला मादहत नाही. हा घे माझा 
सत्याचा खडा. त्यात डोकावनू बघ,” धाकर्ा भाऊ 
म्हणाला.  

मोठ्या भावाने आरशात पादहले आणण तो 
चकीत झाला, द:ुखात बडुाला. तो वदृ्ध झाला होता. 
त्याच्या डोक्यावरचे केस पाढंरे झाले होते. मग 
खाली बसनू तो मोठ्याने आक्रोश करू लागला.  



“बघ,” धाकर्ा भाऊ म्हणाला, “ककती 
मखूटपणा केलायस त!ू जी वटत ूआपल्या 
खस्जन्यात होती ती शोधायला त ूसारं जग 
पालथं घातलसं आणण परतलास त ेम्हातारा 
होऊन! इथले कुत्र ेतलुा पाहून भुकंतायत. 
तझु्याकड ेना पत्नी आहे, ना मलु.ं मी 
कतटव्यतत्पर आणण शहाणा होतो म्हणून 
आता मी राजा आहे, माझ्याकड ेसवट काही 
आहे, माझ्या ससंारात मी सखुी आहे, आनदंी 
आहे.” 

“मला वार्त,ं त ूखूप ननषु्ठर आहेस,” 
थोरला भाऊ म्हणाला. त्याने णखशातनू 
सत्याचा खडा बाहेर काढला आणण त्याचा 
प्रकाश धाकट्या भावाकड ेवळवला. धाकर्ा 
भाऊ खोरं् बोलतोय, हे खड्याने दाखवले. 
त्याचा आत्मा खूप सकुंचचत झाला होता. 
त्याचे मन भयाने ग्रासले होत.े त्याच्या 
ह्रदयातील प्रेम आर्ले होत.े थोरला भाऊ 
गदहवरला. मग त्याने खड्याचा प्रकाश 
राजकुमारीकड ेवळवला. त्यात एक मखुवर्ा 
धारण केललेी स्त्ी ददसली. ही स्त्ी आतनू 
मरून गेली होती. नतचे स्टमत घड्याळाच्या 
दर्कदर्कीसारख ेझाले होत.े आपण कुणासाठी 
स्टमत करतोय, याचेही नतला भान नव्हत.े  



“ठीकाय,” थोरला भाऊ म्हणाला, 
“जगात चागंल्या गोष्टी आहेत, तशा 
वाईर् गोष्टीसदु्धा आहेत, हे मला कळून 
चुकलयं. या ककल्ल्यात राहून तझुं जेवढं 
कल्याण होऊ शकत,ं तवेढं होवो. पण 
माझ ंकल्याण इथे होऊ शकत नाही. मी  
माझा सत्याचा खडा घेऊन ननघालो. 
माझा प्रवास सरुुच राहील.” 

समाप्त 


